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Vinni valla infoleht

30. jaanuar - 2. veebruar
Vinni-Pajusti Gümnaasiumis

AVATUD USTE PÄEVAD

Lastevanematel jt huvilistel võimalik
külastada tunde, kohtuda õppejuhi
ja direktoriga.
Tundide külastamiseks ja vestluseks
kooli juhtkonnaga palume end eelnevalt registreerida telefonil 3278081
või vpg@vpg.edu.ee vähemalt 1 päev
enne külastust.
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Vallavalitsus organiseeris
notari Viru-Jaagupisse
lepinguid sõlmima

Jaanuar 2017

www.vinnivald.ee

Vallavanema veerg

Rauno Võrno on olnud Vinni volikogu aseesimees ja ka volikogu esimees. Kuid alles nüüd vallavanema aktiivselt tegutsedes on ta filmikeeles rääkides n-ö keskplaanist suurde plaani
tõusnud. Sestap paluski Koduvalla Sõnumid vallavanemal end
lugejatele lähemalt tutvustada.
Rauno Võrno: Olen kohalik mees, juurtelt pärit Kehalast. Koolis
käisin Vinni-Pajusti Gümnaasiumis. Keskhariduse omandamise
järel läksin õppima Tallinna Tehnikaülikooli transporditehnikat.
Elasin Tallinnas. Elukorraldus tõi aga muutusi ja kool jäi pooleli.
Peamine põhjus maale elama tulla olid siiski lapsed. Mulle ei
mahtunud pähe mõte, et minu väike koolijüts peab koolis käimiseks iga päev keerlema Tallinna tiheda ja ohtliku liiklusega
karussellis. Tulin tagasi Kehalasse, nüüd juba oma perele kodu
rajama. Õpinguid jätkasin kodukõrgkoolis, Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis, kus omandasin kõrghariduse. Oleme terve perega
oma koduvallaga seotud: poeg käib Vinni-Pajusti Gümnaasiumis,
tütar Vinni lasteaias, abikaasa töötab Vinni Perekodus.
Kuidas võrdled volikogu esimehe ja vallavanema tööd?
Rauno Võrno: Volikogu esimehe ja vallavanema töö erinevad
teineteisest nagu öö ja päev. Vallavalitsuse töö on korraldusliku sisuga. Seda, pea igat eluvaldkonda hõlmavat tööd teeb meeskond,
vallavalitsus, mida juhib vallavanem. Volikogus toimub peaasjalikult hääletamine. Volikogust sõltub, kas valla jaoks olulised
otsused võetakse vastu või lükatakse tagasi. Volikogu koosneb
meie igaühe esindajatest - volikogu liikmetest, kelle õlule on seadusandja pannud valla eluks ja arenguks kõige tähtsamate otsuste
tegemise – vallaeelarve, arengukavade, strateegiate jmt otsuste
vastuvõtmise. Otsuste elluviimise eest vastutab vallavalitsus.
Mis on vallas uuest aastat uut moodi?
Rauno Võrno: Uuest aastast jätkab Vinni vald seniste osavaldade asemel teeninduskeskustega Roelas, Viru-Jaagupis ja Tudus.
Teeninduskeskustes jätkab elanike vastuvõtmist kord nädalas
haldusjuht, kes kuulab ära inimeste rõõmud-mured. Teeninduskeskuses on aastatega välja kujunenud kindlad teenused, nende
osutamist jätkab haldusjuht. Inimeste jaoks nimemuutus muud

kaasa ei too. Teenuste osutamine teeninduskeskustes Tudus,
Roelas ja Viru-Jaagupis on kirjas ka valdade ühinemislepingus.
Alanud aasta üheks olulisemaks väljakutseks tavapärase elu
korraldamise kõrval ongi suur ettevalmistustöö täitmaks ühinemislepingus kolme valla poolt kokku lepitut ja kirja pandut.
Neid hakkab vastu võtma juba uus, Rägavere, Laekvere ja Vinni
valla elanike esindajatest valitud vallavolikogu. Minu senine
kogemus valla inimeste ja ametnikega lubab eeldada, et saame
selle tööga hakkama.
Suvel on meie vallal au ja kohustus korraldada Vinnis parimal
tasemel Eestimaa valdade suvemängud. Enne suvemänge, märtsi
algul võistleb Vinni valla spordiesindus Valgas, kus võistlemise
kõrval saame käia veel viimast korda korralduslikke kogemusi
saamas.
Edu meile kõigile alanud aastal!

Meid on vallas kokku 4715 elanikku
4. jaanuaril käis Rakvere notar Irma Rahnu Viru-Jaagupi raamatukogus sõlmimas notariaalseid lepinguid kinnistutele isikliku
kasutusõiguse seadmiseks kergliikluse rajamise eesmärgil.
„Vallavalitsus kergendas Viru-Jaagupi elanikel notariaalsete
lepingute sõlmimist, kutsudes notar Irma Rahnu Viru-Jaagupisse
kergliikustee jaoks olulisi tehinguid sõlmima,” lausus Vinni vallavanem Rauno Võrno.
Lepingud sõlmiti kolme kinnistu omanikuga, sh 12-korteriga
Kaasiku tn 1 ja Viru-Jaakobi kogudusega kui kinnistute omanikega.
Kokku käis lepinguid sõlmimas 16 inimest.

Tõnisepäeva naistepäev

Piira 290
Vetiku 141
Mäetaguse 48
Mõdriku 94
Karkuse 29
VanaVinni 875
Vinni 96
Pajusti 655
Kakumäe 69
Inju 96
Kehala 45
Aruvälja 22
Viru-Jaagupi 371
Koeravere 58
Kannastiku 26

Nurmetu 31

...ehk Vinni valla rahvastik seisuga 01.01.2017
Vinni vallas elas 1.jaanuari seisuga 4715 inimest, neist 2390 naist ja 2325 meest.
Naiste keskmine vanus on 46,2 ja meestel 40,8 aastat. Keskmine vallaelanik on
43,5-aastane.
Valla eakaim naine saab veebruarikuus 99-aastaseks ja eakaim mees on 95-aastane.
2016. aastal sündis 37 last ja suri 63 inimest.
5 last said kahest nimest koosneva eesnime. Korduvaid eesnimesid ei olnud.
Valda saabus 208 ja lahkus 224 inimest. 95 inimest liikus valla siseselt.
Valla elanikkond vähenes aasta jooksul 42 inimese võrra.

Allika 29

Aravuse 11

Võhu 49

Voore 57

Aruküla 84

Veadla 68

Obja 49

Kulina 42

Lähtse 31
Ristiküla 48

„Meil on ka üks laul tümpsu saatel!“ tutvustas Roela meesansambli
Sõbrad juhendaja Anneli Riim humoorikalt Roelas 15. jaanuaril tõnisepäeva meestelaulu kontserdil oma ansamblit. Anneli Riimi sõnul
võtsid nad eeskuju Roela meestest, kes enamasti laulavad Tarmo
Alavere seatud taustamuusika saatel.
Rakvere meesansamblit peetakse ka Rakvere meeskoori järeltulijaks, kuna ansamblis laulab palju koorilaulu taustaga mehi. Koorilaulud kõlavad enamasti saateta ja nii esitasidki Rakvere mehed
mitu a capella lugu. Paitasid kõrva!
Roela mehedki olid sõprade eeskuju järgides ansambli sünnipäevaks selgeks õppinud saateta loo. Roela mehed on oma kodusaalis
palju esinenud ja hääled kokku kõlama lihvinud. Neidki oli hea
kuulda.
Lisades siia veel Roela poisi Tambet Põllu laulu ja Rakvere pillimehe Kalle Penteli lõõtsalood, saame toreda muusikalise pärastlõuna.
Kontserdi atmosfääri muutis lahedaks ansamblite vaheline sõbralik õhkkond - teineteist tuntakse aastaid. Kontsert läks kohe käima
- valdavalt naistest koosnev publik elas plaksutades kaasa kodust,
maast ja merest ning naistest jutustavatele lauludele.
Kui mehed ainult tahavad, võivad nad ka tõnisepäeva naistepäevaks muuta! Elagu sõprus ja meeste laul!
Hilje Pakkaneni tekst, foto

Palasi 21

Küti 104

Kadila 92

Anneli Riim 20-mehelist ühendansamblit juhendamas.

Anguse 25

Puka 28

Roela 479

Valla rahvastik 2017
külade ja alevike kaupa
valla kaardil.

Rünga 23

Saara 35

Tammiku 28

Rasivere 19

Kaukvere 1
Tudu 300

Lepiku 40
Alavere 31
Soonuka 9

Suigu 7

Vinni vallas on 37 küla
ja 5 alevikku.

Valla rahvastik 2016 ja 2017 külade ja alevike kaupa
Asula		
Alavere küla
Allika küla
Anguse küla
Aravuse küla
Aruküla
Aruvälja küla
Inju küla		
Kadila küla
Kakumäe küla
Kannastiku küla
Karkuse küla
Kaukvere küla
Kehala küla
Koeravere küla

01.01.16
22
28
21
9
82
22
93
95
71
26
29
1
46
64

01.01.17
31
29
25
11
84
22
96
92
69
26
29
1
45
58

Kulina küla
Küti küla
Lepiku küla
Lähtse küla
Mõdriku küla
Mäetaguse küla
Nurmetu küla
Obja küla
Pajusti alevik
Palasi küla
Piira küla
Puka küla
Rasivere küla
Ristiküla		
Roela alevik

41
110
36
31
99
43
33
55
644
28
292
28
18
47
493

42
104
40
31
94
48
31
49
655
21
290
28
19
48
479

Rünga küla
Saara küla
Soonuka küla
Suigu küla
Tammiku küla
Tudu alevik
Vana-Vinni küla
Veadla küla
Vetiku küla
Vinni alevik
Viru-Jaagupi alevik
Voore küla
Võhu küla
Vinni valla täpsusega
Kokku Vinni vald

26
38
10
6
20
303
97
66
135
901
378
59
52
59
4757

23
35
9
7
28
300
96
68
141
875
371
57
49
59
4715
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Kirju aasta 2016
JAANUAR

1. jaanuaril sai MTÜst Roela
Rahva Maja vallavalitsuse hallatav asutus Roela Rahvamaja,
uue juhatajana asus tööle Tarmo
Alavere.
1. jaanuarist lõpetas tegutsemise vallamajas asunud Omniva
Pajusti postkontor. Vallavalitsus
hakkas otsima teenuse osutamise jätkamise võimalusi Vinni
alevikus.
5. jaanuari õhtul viis Pajusti alajaama sooja pugenud külmetav
nugis kahes tunniks viis sadadelt
inimestelt elektri.
8. jaanuaril avati Vinnis keskkonnasõbralik biokütusel toimiv
katlamaja, mis on võimeline
katma pea poole Vinni elanike
soojuse vajadusest. Piirkonna
elanike jaoks langes tänu soodsamale kütusele ka soojuse hind.
10. jaanuaril oli paarikümnest

VEEBRUAR
1. veebruarist hakkas Vinnis
endises Vinni ambulatooriumi
majas peredele koduhooldusteenust pakkuma MTÜ Õendus-hoolduskeskus Loojang.
11. veebruaril otsustas Vabariigi
Valitsus anda Epp Mäele spordi
aastapreemia.
20. veebruaril tähistas Vinni vald
Eesti Vabariigi 98. ja valla 25.
aastapäeva Roela rahvamajas
piduliku aktuse ja kontserdiga.
Vinni teenetemärgi pälvisid treenerid Riho Rannikmaa ja Riho
Mäe, ettevõtja Indrek Klammer,
end. pedagoogid Maret Tralla ja
Kärt Põllu, mittetulundusliku
tegevuse eestvedaja Aili Taal
ning end. volikogu esimees Meelis Maine. Valla sümboolikaga
klaasist meenega peeti meeles
31 vallas pikka aega tegutsenud
ettevõtjat, tänukirjaga 28 kohaliku elu edendajat, MTÜd ja
seltsi. Valla tänukirja koos Vinni
spordikompleksi kinkekaardiga
sai poolsada spordiinimest. Mee-

MÄRTS

4. märtsil, Vilde sünniaastapäeval, teatas Vilde kirjandusauhinna žürii, et annab seekordse
kirjandusauhinna Andrus Kivirähale raamatu „Oskar ja asjad“
eest.
Märtsis vallutas film „Klassikokkutulek“ valla rahvamajad, klubid, seltsimajad. Filminäitamise
organiseeris MTÜ Pajusti VAK.
Märtsi alguse sulailmadega
kerkis Vinni mõisa ette umbes
kolmemeetrine lumememm,
mida lapsed imetlemas käisid.
6. märtsil toimus Vinni-Rakvere
talvejooksusarja kolmas etapp,
kus jooksjail tuli liikuda väga
libedal teel.
6. märtsil tähistas Pajusti klubi
huumori- ja satiiritrupp X huumoripäevaga Aadama Küljeluu
oma 15. tegevusaastat alapealkirjaga „Naised – kuidas elus
hakkama saada!“. Estraaditrupp
Ülle Rajamardi juhendamisel
naerutas rahvast uute ja vanade
lugudega.
7.-11. märtsil toimus Lääne-Viru
Rakenduskõrgkoolis esmakordselt rahvusvaheline sotsiaaltöösuunaline nädal koos mitmesuguste loengute ja töötubadega.
Lektoreid saabus Mõdrikule
partnerkõrgkoolidest Soomest,
Lätist, Leedust, Saksamaalt ja
Suurbritanniast.
10. märtsil võistles Riias maadluse EMi finaalis Epp Mäe. Oodatud medali asemel sai Epp aga

APRILL
2. aprillil tähistas Roela segakoor
kontserdiga rahvamajas koori 115.
aastapäeva.
4. aprillil toimus I etapp MTÜ
Pajusti Vaba Aja Keskuse ja Trii-

külmakraadist hoolimata Vinni-Rakvere talvejooksusarja avaetapile kohale oli tulnud üllatavalt
palju jooksusõpru..
13. jaanuaril pärjas Lääne-Virumaa Spordiliit maakonna 2015.a
parima naissportlase tiitliga Tudust pärit maadleja Epp Mäe.
19. jaanuaril näitas Tallinna TV
pooletunnist Kodupaiga saadet
Vinni vallast.
20. jaanuaril läksid Vinni valla
kolme lasteaia poolsada koolieelikut hommikul Vinni-Pajusti
gümnaasiumisse, tutvuma oma
tulevase kooli ja koolikaaslastega.
20. jaanuaril otsustas Rägavere
vallavolikogu teha Vinni vallale
ühinemisettepaneku.
21. jaanuaril pärjati Lääne-Virumaa aasta teo tiitliga maadleja
Epp Mäe.
22. jaaanuaril pälvis maakondliku
kultuurkapitali Elurõõmu preemia jooksutreener Väino Kondoja.
leolu lõid Rakvere muusikakooli
õpilane Anne-Ly Linde koos
õp. Toivo Peäskega, Kauri kooli
noored baleriinid ja balletitantsija
Mehis Saaber, valla taidlejad
ning rahvusooper Estonia solistid
Rene Soom, Maris Liloson ja Siim
Selis kavaga „Elu nagu operett“.
21. veebruaril vallamajas toimunud lusikapeol kinkis vald nimelised hõbelusikad 47 beebile.
24. veebruaril austati Eesti vabaduse eest võidelnuid Vabadussõja ausamba juures Viru-Jaagupi
kalmistul.
27. veebruaril esitles Roela Kodukant Roela rahvamajas koduloolise raamatu "Minu kodu lugu"
V osa, Roela näitering Kartoffel
esitas raamatu ainelise dokumentaaljutustuse "Mälu".
27.-28.veebruaril võistles Vinni
valla spordiesindus Põlvas Mammastes Eesti valdade talimängudel. Koju tuldi suurte valdade
grupis 8. kohaga.
28.veebruaril nõustus Vinni volikogu alustama Rägavere vallaga
ühinemiskõnelusi.
vigastada ning teel koju sõidutas
fännibuss teda otse EMOsse.
11. märtsil saavutas Pajustist pärit
triatleet Kaidi Kivioja Austraalias
Mooloolabas hooaja esimesel MK
stardil elu kõrgeima, 10.koha.
12. märtsil toimus Pajusti klubis
MTÜ Pajusti VAK eestvõttel
meeleolukas naistepäevapidu,
kus esinesid Uhtna mandoliiniorkester, Kadila estraadi- ja
tantsutrupp Kae Litsi, tantsutrupp Fazijah, tantsumuusikat
tegid Meelis Punder ja Priit Pihlap, õhtut juhtis Margus Abel.
Naistepäeva tähistas ka Kadila
kandi naispere, kes organiseeris
kohapeale mitmeid iluteenuseid.
14. märtsil tõi Vinni roboringi
võistkond Vinni Beoeeslid First
Lego League robootikavõistluselt koju projekti esitluse karika,
roboringi juhendaja Mai Pitsner
parima juhendaja karika.
17. märtsil esitles vald Vinni
spordielu kajastava raamatut
"Vinni Spordihoonest Vinni
Spordikompleksini".
26. märtsil toimus Vinni spordikompleksis rahvusvaheline
iluvõimlemisvõistlus Lumikelluke, kus võistles üle saja noore
iluvõimleja Eestist, Venemaalt
ja Soomest.
30. märtsil kohtus Roela raamatukogus lugejatega menukirjanik
Elme Väljaste.
31. märtsil kinnitas volikogu
Vinni valla soojusmajanduse
arengukava aastateks 2016-2026.
nu-Spin spordistuudio eestvedamisel, Vinni valla ja Vinni
Spordikompleksi toel käima läinud 12-etapilisest liikumissarjast
„Vinni-Pajusti liigub!", mis kutsus
esmaspäeva õhtuti rahvast liiku

ma. Sari kestis jaanipäevani.
16. aprillil toimus Vinni Spordikompleksis traditsiooniline laste
ja noorte sumoturniir Maiasmokk ning selgitati maakonna
noored sumomeistrid.
18. aprillil avati Vinni Spordikompleksis Vinni postipunkt,
mis teenindas inimesi viiel päeval nädalas.
20. aprillil andis vallavanem
Toomas Väinaste värskele Vilde
kirjandusauhinna laureaadile
Andrus Kivirähkile üle kirjandusauhinna lasteraamatu „Oskar
ja asjad“ eest ning “taasavati“
kirjaniku nimepuu.
20. aprillil tähistas Kulina lasteaed oma 45.sünnipäeva.
20. aprilli toimus VPGs tutipidu - kõlas viimane koolikell
abiturientidele. Aastaga palju
targemaks saanud esimese klassi
õpilased viisid suured koolikaaslased kooliaulasse, kus neile öeldi
häid soove alanud lõpueksamiteks. Abituriendid istutasid
kooliõuele puu.
22. aprillil valis Euroopa Sumoföderatsiooni juhatus oma peasekretäriks taas Riho Rannikmaa.
23. aprillil said Pajusti klubis
kokku kunagise Vilde kolhoosi
töötajad, et maha pidada vägev
kolhoosipidu. Tantsuks mängis

ja laulis Toomas Anni, mees,
kes kunagi Kadilas traktorirooli
keeranud. Kirjandusauhinna
laureaatide tammikusse said
oma tammed kunagised kolhoosiesimehed August Room, Erich
Erilt ja Arvi Toome.
25. aprillil liikus Vinni-Pajusti
gümnaasiumi õpilaste meisterdatud liiklusvanker läbi Vinni aleviku Vinni lasteaeda, et
mudilastele liikluskasvatuses
abimeheks jäädagi.
24. aprillil tõi Vinni roboring Mai
Pitsenri juhendamisel Jõhvis toimunud hiiglaslikult mitmesaja
osavõtjaga üleriigiliselt kooliõpilaste robootikavõistluselt RoboMiku Lahingult koju karika.
25. aprillil alustas Maanteeamet
Tudu alevikus asulat läbiva Rakvere-Rannapungerja maantee
530-meetrise kõnnitee ehitamist.
26. aprillil tähistati Vinni spordikompleksis 30 aasta möödumist
esimese N Liidu breigivõistlusest
Moderntants 86. Kohale tuli ka
endisi tantsijaid ja toonase ürituse korraldajaid.
28. aprillil ütles Vinni volikogu
Laekvere valla ettepanekule
„jah“-sõna, et on nõus alustama
läbirääkimisi haldusterritoriaalse
korralduse muutmiseks.

MAI

2016 ja automudelismi juhtrajamudelitega kihutamine.
11. mail saime teada, et Piiral
asuv Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi Rakvere labor jätkab
oma tegevust, kuid vähendatud
kujul.
14. mail peeti Kadila seltsimajas
koos Sõmeru lauluklubi „Külast külla“ osavõtul retroõhtut.
14. mail toimus Roelas taas
kevadlaat.
Mai keskel oli kuumade ilmade ja pika põuaperioodi tõttu
tuleoht metsadesl kõikjal suur.
18. mail avati Roela rahvamajas
Roelast pärit eesti filmilavastaja
ja -operaatori Arvo Iho ja Toivo
Igo fotonäitus "Kodukoht Roela
poolsajandi jooksul".
Vinni roboring võistles edukalt
Soome FLL-l.
19. mail saime teada, et Pajustist
pärit triatleet Kaidi Kivioja pääses Rio olümpiale.
21. mail osales Roela näitetrupp
Rakveres Lääne-Viru näitemängu päeval etendusega “Mälu".
Näitetrupp tegi puhta töö: parim meesosatäitja - Rainis Aal,
parim naisosatäitja - Mare Hirtentreu, parim lavastaja - Urmas
Lindlo parim lavastus - "Mälu".
31. mail toimus vallamajas
vallavanem Toomas Väinaste
vastuvõtt tublidele õppuritele
ja õpetajatele, anti üle valla
hariduskapitali preemiad.

2. mail kogunes haldusreformi
juhtkomisjon Ulvi klubisse haldusreformi koosolekut pidama
juba koos Laekvere vallaga.
3. mail saime teada, et Voore
Farmi põlde harib Baltimaade
võimsaim masin, 620-hobujõuline Case Quadtrac 620.
7. mail peeti Teeme Ära! talguid.
Vetiku külatalgul korrastati
ühiselt teeäärsed alad prahist
ja prügist. Tudu veeohutustalgutel valmistati ja paigaldati
järve äärde veeohutuse stend,
infotahvel ja päästevahendite
komplekt.
7. mail selgitati Vinni spordikompleksis 2016.a Eestimaa
Spordiliit Jõud sumomeistrid
ja korea vöömaadluses Eesti
meistrid.
8. mail toimus Vinni staaionil
TriinuSpini algatusel taas emadepäeva treeningmaraton.
10. mail algasid Rakvere-Luige
maantee Piira–Vilgu 7,6 km
pikkuse teelõigu rekonstrueerimistööd.
11. mail toimus Vinni tehnikapäev, kus uudsete aladena olid
kavas isevalmistatud kolmerattaliste sõidukite „troikade“
võistukihutamine, drooni- ja
kopterivõistlus Mudelimaailma
karikale, traditsioonilisedrobootikavõistlus Vinni Espitsjoon

JUUNI
1. juunil kogunesid Rägavere,
Laekvere ja Vinni valla haldusreformi juhtivkomisjoni liikmed
Laekvere vallamaja arutama,
kui kaugele on kokkulepete
saavutamisega teemakomisjonides jõutud ning liitumislepingu
punktide üle.
3. juunil toimus Rakvere Teatri
hoovis Lääne-Virumaa seeniortantsupäev koos külalisrühmadega Lätist, Tallinnast ja
Virumaalt. Üles astusid ka kolm
Vinni valla seeniortantsrühma.
Peo üldjuht oli Ene Saaber.
6.-21.juunini korraldas vald
laste töö- ja puhkelaagri, kus
poolsada noort teenis heakorratöödega endale veidi taskuraha.
Noored tegid heakorratöid Vinnis, Pajustis, Tudus, Viru-Jaagupis, Roelas ja Kadilas.
12. juunil tantsis Pajusti klubi
naisrahvatantusrühm Tantsutriinud Jõgeval II naistetantsupeol.
15. juunil avati mitme uue atraktsiooniga täienenud Pajusti
lasteaia õueala.

18. juunil peeti Roela koolis ja
VPGs lõpuaktusi. VPG lõpuaktusel sai 22 abiturienti keskharidust tõendava dokumendi,
Laura Laks ka kuldmedali.
19. juunil sai Vinni radadel
peetud Rakvere rattamaratonil
näha tipprattureid.
22. juunil pidas Roela rahvas
jaanituõhtut ja külade päeva.
23. juunil peeti Pajustis jaaniõhtut koos ans. Törts.
23. juunil toimus Viru-Jaagupi
kalmistul võidupüha mälestustseremoonia.
25. juunil peeti üks rahvarohkemaid jaanikuid maakonnasBarto puhkemajas, kus pidulisi
võõrustas kuulus Kaido Höövelson isiklikult, korraldades
jõumänge ja pakkudes muu
hulgas ka Jaapani õlut ning
sušit.
26. juunil võistles Kaidi Kivioja
Prantsusmaal triatloni sprindi
EM-l end neljandaks.
27. juunil avas Vinni postipunkt
uksed uuel aadressil Vinni apteegi kõrval. Ruumid valmistas
postipunktile ette Vinni vald.
Järg veebruari lehes

Pajusti klubi kutsub tooma
näitusele fotosid
Pajusti Klubi korraldab vabariigi iseseisvuspäevale
pühendatud fotokonkursi teemal “Minu kodukant
ja inimesed“.

Pildistamise objektiks võivad olla perekond, lähikondlased, töö-või õpingukaaslased, sõbrad, loodus, hooned,
sündmused jne.
Fotod võivad olla pildistatud lähiminevikus, ajavahemikus 2015. aasta kuni veebruar 2017. Tähtis on foto sõnum,
kunstiline või ajalooline väärtus ja kvaliteet.
Parimate fotode autoreid tunnustatakse tänukirjade
ja auhindadega.
Ootan valla inimestelt, sh ka õpilastelt 1-3 fotopaberil
fotot vähemalt suuruses 15x21 cm, soovitavalt raamis.
Tööd eksponeeritakse näitusena klubi väikese saalis.
Näituse avatakse 20. veebruaril kell 14.
Palun pange fotodele ka pealkiri ning lisage juurde pildistaja andmed. Fotode esitamise aeg on 1.-15. veebruar,
neid võib ise kohale tuua või saata posti teel saata aadressil: Pajusti Klubi, Tartu mnt 11, Pajusti 46603.
Küsimuste korral helistage tel 5057645 Inge Arula.
Jään ootama!
Pajusti klubi juhataja Inge Arula

Jõulurõõm, mis meid
saatma jääb
Jõulueelne aeg, nagu alati, oli
selgi korral Tudu koolipere jaoks
põnevat askeldamist täis. Nii
lasteaia- kui koolipere valmistusid jõulupeoks juba novembrikuust alates. Õpiti laule ja
jõulunäidendit. Otsisti hoolega
salmikesi, mida jõuluvanale
esitada. Lisaks kõigele tekkisid
igal advendinädalal koolimajja
mõned uued jõulukaunistused.
Tüdrukute klubi ja meisterdamisringi eestvedamisel valmis
kooli garderoobis õdus vanaaja
jõulunurk, kus vahetundides
mõnusalt aega veeta ja isegi
koolitunde läbi viia sai. Oli teisigi vahvaid tegemisi ja käimisi.
Lasteaialapsed koos algklassidega külastasid Roela käbikoda.
Lisaks huvitavatele teadmistele
ja põnevatele kogemustele päkapikurajal saadi kaasa kopsakas
kommikott ja rõõmus meel.
Koolipere käis Tartus Vane-

maiustused külmavereliselt
oma koju toimetas. Õnneks
sai lugu jõulupärase lõpu. Paharetid tabati, kuid karistus ei
olnudki nii karm kui oodata
võis. Otsustati hoopis paljaslajalgsetele rotilastele sussid
kinkida ning need kommidega
täita. Et kõigile jaguks jõuluõõmu. Jõuluajal peavadki ju kõik
õnnelikud olema!
Usun, et õnnelikud olid meie
maja kõik väikesed ja suuremad
esinejad, sest päris pikk näidend
sai eriliste äpardusteta ette
kantud. Laulud said selgeks,
jõusalmid olid ka kõige väiksematel ilusasti peas. Rõõmsad
ja õnnelikud tundusid olevat
õpetajad-juhendajad ja pealtvaatajad. Rõõmustatmiseks oli
piisavalt põhjust, sest nii mõnelgi väikesel esinejal õnnestus
esmakordselt seljatada rahva
ees esinemise hirm kas näidel-

Mõtlesin hiljem, pärast kibekiireid päevi, kodus oma
kuusel küünlaid süüdates, et
tegelikult on see ju ime, et nii
väikesearvulise seltskonnaga
annab nõnda palju korda saata.
muise teatris „Päkapiku“etendust vaatamas. Jan Uuuspõllu
kehastatud päkapikupoiss oli
omanäoline ja muhe sell, kellel
oli laste jaoks kindel sõnum:
kui midagi väga tahta, on kõik
võimalik. Hiirepoisistki võib
saada päkapikk. Etenduses just
nii juhtus.
15.-22. detsembril peetud
jõulunädal oli üles ehitatud
teemapäevadena, millesse mahtus parasjagu jõulule omaseid
lõhnu, helisid, ja värve ning tavalisest enam ka meisterdamist.
Majas sebisid ringi toimekad
päkapikud, kes jagasid laiali
jõuluposti ja hoidsid kõigil tegemistel silma peal. Märgati nii
mõndagi. Valdavalt positiivset.
Kõige põnevam päev oli kahtlemata 21. detsember. Põnevus sai alguse juba lõunast,
kui koolisaali sattus täiesti
juhuslikult muusikust jõulumees, kes tutvustas lastele
erinevaid rahvapille ja ärgitas
lapsi jõululaule laulma. Õhtune
pidu algas lasteaialaste vahvate
lauludega. Järgnes näidend,
milles lõid kaasa nii lasteaia
kui koolilapsed. See oli põnev
lugu pöialpoiste jõulueelsetest
toimetamistest oma kommivabrikus. Loomulikult ei puudunud selles ka pahategijad
- rotipere, kes päkapikkude
poolt laste sussidesse peidetud

des, lauldes või jõulutaadile
salmi lugedes. Asi oli pingutust
väärt, sest kopsakas kommikott
oli ootamas.
Tundus, et kohalolijate silmad
särasid, sest kõik olid saanud
killukese pidulikku jõulurõõmu pühadesse kaasa. Olime
oma väga väikese kollektiiviga
suutnud valmistada rõõmu ja
ülevat meeleolu nii enesele kui
pealtvaatajatele. See mõnus
teadmine saadab meid veel
tänagi.
Mõtlesin hiljem, pärast kibekiireid päevi, kodus oma kuusel
küünlaid süüdates, et tegelikult
on see ju ime, et nii väikesearvulise seltskonnaga annab nõnda
palju korda saata. Et meie lapsed saavad ja suudavad end nii
paljudes tegemistes proovile
panna. Kõik teevad kõike. See
on hea võimalus arenemiseks.
ja iseenese tundmaõppimiseks.
Ehk aitab see kunagi ka elukutse valikul.
Jääb vaid kõiki osalejaid ja
abistajaid tänada. Jah, taaskord
suur tänu kõigile lastele, õpetajatele, emmedele-issidele ja
teistele pidulistele heatahtliku
toetuse eest! See on ühine ilus
rööm, mis uuel aastal meiega
jääb. Rahu, armastust ja mõistmist 2017. aastaks meile kõigile!
Helge Arro
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AUGUST KONDOJA – mees kui tugev puu,
oksad haljendamas laulust, pillimängust
ja huumorist
Inimene ei saa valida kohta ega
aega, kuhu ja millal ta sünnib.
Tänapäeva noortel on sõna otseses mõttes kõik teed lahti ja seda
ei anna kuidagi võrrelda nende
noorte meeste elude ja saatustega, kes sündisid möödunud
sajandi kahekümnendatel. On
olnud suur õnn, kui eluga pääsesid ilmasõja tapamasinast,
küüditamistest, kogu toonasest
õudusest ja hirmust.
1922. aastal sündinud ja tänavu 20. jaanuaril 95-aastaseks
saanud Vinni valla vanim mees
August Kondoja ütleb, et ta ei
ole lugenud kokku neid kordi,
mil ta on surmasuus olnud.
Ometigi pole läbielatu sandistanud mehe vaimu ega hinge.
August peab siiani lugu laulust
ja pillimängust, spordist ja huumorist, füüsilisest tööst. Viimati
pani ta suusad alla möödunud
talvel!

Elupäästvad kohver ja köök
1941. aasta. Sõja algusest oli
mitu kuud möödas ja August
oma küla meestega arvas juba,
et pääsevad nõukogude sundmobilisatsioonist ega hakanudki end enam varjama. Kuni 2.
juuli õhtul kell 10 tõi Kambja
valla käskjalg Kavandu küla

noormehele August Kondojale
sundmobilisatsioonikutse ilmuda järgmise päeva hommikul
kella kuueks Tartusse Näituse
tänavale. Tuli minna. Edasi läks
sõit Venemaale. Pihkvas sai ešelon pommitamisel pihta, kuid
jõudis siiski sihtpunkti Kirovi
oblastisse.
„Hiljem pidime Sverdlovski
oblastis Kamensk-Urlaskis ehitama alumiiniumitehast. Tol
ajal ma vene keelt ei osanud.
Vene keele sain ma selgeks
rooduvanemalt, kes suhtles
meiega ainult venekeelseid
roppusi sõimates. Panin talle
samaga vastu ja olingi kohe
tehtud poiss, enam ta mind
simulandiks ei sõimanud. Kaks
aastat olin tööpatalonjonis. Töö
oli raske, toit vilets, elasime
muldonnides. Surm varitses
igal sammul. Elutahe oli tambitud olematuks. Muldonni
kolm astet oli mulle, noorele,
kõigest 43 kilo kaaluvale mehele ka raskemad astuda kui
nüüd, 95-sena trepist kõndida.
Tööpataljonis sain juhuse läbi
kööki tööle. Köök päästis mu
elu.” Õigemini päästis Augusti
elu ta kohver, mis eluliselt kasuliku tehingu järel omanikku
vahetas. Selle aja meenutamine
võtab Augustil veel praegugi
silma niiskeks.

August pilli mängimas Pajusti jõulupeol 2015. aastal. Jõuluvana mängib poeg Väino Kondoja. Hilje Pakkaneni foto

Käsutäitmise aeg

16-aastase Augusti foto samariitlaste tõendilt 1938.a.
August oli koolipõlves ka
aktiivne skaut ja noorkotkas.
Foto: erakogu

Sõda ja elud
Päevad 21. kuni 25. detsembrini
1942 ja 11. kuni 17. jaanuarini
1943 on tal siiani hästi meeles.
„Luki lahingutes oli mul mitut
sorti õnne. Ükskord jäime miinisaju alla, mul õnnestus varjuda. Teine kord pääsesin sellega,
et mind oli määratud just selleks
päevaks köögitoimkonda. Kogu
meie rood hävines täielikult.“
August oli Luki lahingutes
käskjalg. „Avastasin snaipri,
kes meid maha nottis. Minulgi
laskis ta kuuliga mütsist läbi.
Selline tunne oli, et nüüd läks
kuul peast läbi, aga imelik, kuidas ma veel ikkagi elan.“
14. jaanuaril pandi käskjalgu
dzotte ründama. „Roomasime
mööda täistuisanud kraave.
Mitu päeva hiljem, 20. jaanuaril,
kui võis lõpuks sineli seljast võtta, märkasin, miks sinel seljast
mitmest kohast nii rebenud oli.
Põhjuseks oli sakslase kuul, mis
läbis küll sineli, kuid ei riivanud
selga: sineli all oli elupäästev

Indrek Napp: mulle meeldib tootmine!
Pärast keskkooli lõpetamist on
paljude noorte unistuseks jätkata õpinguid kõrgkoolis. Mis
aga saab siis, kui õpingute eest
raha enam maksta ei ole? Siin on
noore mehe Indrek Napi lugu,
kes õppis Maaülikoolis keskkonnakaitse eriala, kui masu
tuli peale ja õppemaksu ei olnud
võimalik enam tasuda. Niigi
käis ta juba kooli kõrvalt tööl.
Kodukanti tagasi pöördudes
asutas Indrek pärast kooli Põhjakeskuse juurde ühe tuttavaga
autopesula töötades samal ajal
sporditarvete müügiga tegelevas ettevõttes mehaanikuna.
Kogu teadliku elu on Indrek
huvitunud ettevõtlusest, lugenud selle kohta raamatuist,
uurinud internetist. Suur kannapööre oma ettevõttega alustada tuli tal neli aastat tagasi juhuslikult sõbraga garaažis autot
remontides. Tekkis idee hakata
allhankena metallist erinevaid
tooteid tootma. Indreku sõnul
ei teadnud ta siis metallidest
suurt midagi, kuid sõbral oli
keevitajakogemus olemas.
„Võtsin ennast töötukassas
töötuna arvele, istusin laua taha,
kirjutasin ühe kuuga äriplaani
valmis.“ Töötukassalt sai ta
algul äriplaani kohta eitava
vastuse, kuid pärast selle korrigeerimist juba positiivse vastuse
ja üle 4000 eurot toetust.
Metallitootmiseks sobivad
ruumid leiti-renditi Näpilt, oste-

ti seadmed. Ettevõtte käekäigu
edenedes asuti otsima juba omi
ruume. Ruumid leiti Vinnist,
ostuks andis pank laenu.
Hea 2014. aasta järel tuli aga
kehv, tellimustevaene 2015.
aasta ja sõbrad otsustasid edaspidi kumbki oma teed minna.
Indrek kui loomult mitte eriti
muretseja tüüp, otsustas ettevõtluses jätkata.
„Üksiküritajana võib libastumine tulla väga kergelt: tellija
jätab töö eest maksmata või
tehtu pole päris see, mida tellija eeldas,“ teab läbi raskuste
ja isiklike kogemuste tänase
tarkuseni jõudnud Indrek.

puhvaika.“
Järgmiseks eluga pääsemiseks loeb August enda saatmist
kaheks aastaks Leningradi
sõjakooli 17. septembril 1944.
Sõjakool päästis teda lahingutest Eestis, mis olid sageli ja
enamasti vennatapulahingud,
nagu Porkunis ja mujalgi.

„Ettevõtjana meeldib mulle
kõige rohkem see, et oled ise
enda peremees. Teed iseenda
jaoks. See on suur motivaator.
Selle kõrval pole tähtis, millal
tööpäev lõpeb. „Ma ei saa lõpetada oma tööd siis, kui kell
kukub, vaid siis, kui see on
valmis.“ Kell võib selleks ajaks
olla tiksunud kasvõi südaöösse.
Keevitamisoskused õppis
Indrek selgeks omal käel. „Olen
aru saanud, kui inimesel on
huvi asja vastu, siis õppimine
pole raske ja asjad tulevad
ise su juurde.“ Indrek peab
tootmist põnevaks: „Siin saad
luua metallist käegakatsutatava

Pärast sõda töötas August
ametiühingu liinis kultuurialal
Jõhvi kutsekoolis. „Siis aga
pandi mulle keskkomitee liinis
“käpp” peale. Kui tahtsin keelduda, tõmbas kapten sahtli lahti. Ma teadsin, mis seal sahtlis
oli. Revolver.“ August saadeti
käsu korras Vinni sovhoosi
partorgiks. Õnneks sai ta ka
Vinnis tegelda südamelähedase
kultuuritööga, laulda ja pilli
mängida. Partorgi ametiaega
peab ta käsutäitmise ajaks, millel pikemalt peatuda ei taha.
Oma peaga mõtlemine saabus
koos perestroika ja iseseisvusega. Praegust vabariigi aega
hindab August palju enam.
Ja külarahvas peab temast tänaseni lugu. Tütar Mare sõnul ei

Vallavanem Rauno Võrno August Kondojat õnnitlemas.

pingud tulid äkki. Avalikkusele
polnud Nõukogude Liidu tegemistest ja poliitikast midagi
teada.
August kuulus Kaitseliitu,
mängis orkestris. “Orkestris
käis koos igat sorti haritud
inimesi, kuid ka seal ei räägitud midagi Nõukogude Liidu
ähvardustest Eestile. Kuni ühel
hetkel oli pakt sõlmitud, võõrad
väed Eestis ja asi tuli ilmsiks.
Maainimese jaoks tuli riigipööre
ootamatult, alles lehest lugesi-

Augustilt on paslik küsida
praeguse aja võrdluste kohta
1939. aastaga
Tol ajal käis kõik salaja, liiduleväärtuse. See on midagi enamat
poepidamisest, mis seisneb
peaasjalikult kaupade vahendamises.“
Oma ettevõttes In Tar Metall OÜ-s tuleb tal teha kõik
tööd: peale keevitamise varuda
ja vedada materjale, suhelda
klientidega, käia valmistehtut
paigaldamas. Puhast tööaega võib teinekord nappida.
Klientuuri leidmist alustas ta
reklaami avaldamisega ajalehes.
Ajalehereklaam kliente juurde
ei toonud. Klientide leidmisel
on olnud heaks abimeheks internet. Hea meel oli klientidest,
kes jäid tööga rahule ja tulid
edaspidigi oma tellimustega
tagasi.
Indrek on uurinud toetusvõimaluste kohta EAS-st ja
leidnud, et riik toetab tootmist
kergemini kui teenindussektorit. Täna on riigi silmis tootmissektor kordades rohkem au sees
kui teenindussektor.
Vinnis oma firmat pidades sai
Indrek teada, et Vinni vald soodustab toetust andes kohalikku
ettevõtlust. Seda ei tehta mitte
igas vallas, tunnustab ta valda.
Indrek esitaski oma taotluse
vallavalitsusele ja sai selle eest
soetada autole järelhaagise.
Indrek on noor mees, vaid
31-aastane, kuid juba mõtleb
ta ka oma pensionipõlve peale.
„Mina isiklikult ei looda tulevikus riigilt pensioni saada.“ Juba
praegu teeb ta plaane, kuidas
elada pensionieas paremini ja
seda ilma riigi abita.
Indrek leiab, et noortel ei ta-

Augusti vitaalsuse
saladused

me Johannes Vares-Barbaruse
pöördumist. Lehti ju igas peres
ei käinud.
Otsustasime jaanitule ära
jätta. Rahvamajas võis kooris,
näiteringis ja orkestris edasi tegutseda, repertuaargi jäi esialgu
samaks, kuid seltsid, meie haridusselts sealhulgas, keelati ära.

„Ma kannan helkurit! Mis
ma neile muud ikka ütlen,“
muheleb August. „Mul on olnud lapsest peale laulusoon ja
pillimäng. Sündisin laulu- ja
pillimängu sisse – kiriku vöörmündrist isal oli kodus puuorel,
mida ta hästi mängis. Ka tööd
tehes laulis ta alati. Algklassist
peale on mul tragi olemine olnud. Terve elu on mind saatnud
seltskondlik tegevus.“
Huumorist peab vana mees
lugu. Ja suusatamisest, mida
ta on harrastanud terve elu,
välja arvatud kaks tööpataljoni
aastat. Pilli mängib August igal
nädalal veel praegugi. Mälu
on hea, kuulmisele aitab kaasa
aparaat. Hiljuti tõi palju rõõmu
lapselaps Raineri perre sündinud poeg, Augusti kolmas
lapselapselaps.
28 aastat tagasi Augusti algatusel loodud Memento tööpataljonlaste ühingu juhtimise
annaks August küll nooremale
üle, aga pole, kellele.
Ja nagu ühele juhile kohane,
on tal tööplaanid tehtud, dokumendid korras ja töö käib.
Hilje Pakkanen

suks peljata kutse omandamist
kutsekoolis. „Õpid ettevõtlust
juurde ja juba saadki alustada oma äriga. Kõrgharidus
iseenesest ei pruugi veel leiba
lauale tuua. Samuti ei tasu peljata tegelemist ettevõtlusega.“
Oma kogemustele tuginedes
lisab Indrek, et esimene ja teine

aasta olid rasked. “Alles kolmandal–neljandal aastal saad
ettevõtlusega n-ö hoo üles. Piisaval hulgal klientide saamine
võtab aega aastaid. Ettevõtlus,
eriti tootmine – see on põnev
maailm!”
Hilje Pakkaneni
tekst ja fotod

InTar Metall OÜ on spetsialiseerunud metallitöödedele,
olles peamiselt alltöövõttu
pakkuv ettevõte.

Metallist sisustust: garaazi-,
metallmööblit, kandureid,
töölaudu, riiuleid, pinke.
Põllumajanduses/aeda: lautade sisustust, metallkarkassil
kasvuhooneid, kuivatite ja
hoidlate elemente.
Haagiseid: eritellimusel
eriotstarbelisi haagiseid.

Pajusti klubi meesansabli 45. aastapäeva kontserdil Pajutis
2015.a kevadel. Paremalt teine August Kondoja. Hilje Pakkaneni foto

häbene ta oma isa punast aega,
sest ennekõike on August olnud
ja jäänud inimeseks.

Nüüd räägitakse ja arutatakse
avalikult meid ähvardavast
ohust. Praegu on meil NATO,
Euroopa Liit. Meil on teine olukord kui siis. Me ei tohiks karta
oma iseseisvuse pärast.“

Ettevõtte toodab:
Ehituses: aedu, väravaid,
piirdeid, käsipuid, kaldteid,
varjualuseid, prügimaju, metallkonstruktsioone.
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Sündmuste kalender
VINNIS:

P, 5. veebruaril Vinni-Rakvere talvejooksu II etapp
Vinni-Pajusti-Piira kergliiklusteedel ja Rakvere tänavail.
Poolmaratoni start kell 10 Rakvere staadionilt, 10 km start
kell 12 Vinni Spordikompleksi juurest. Info: Andrus Lein,
tel 56603585.
Veebruaris (kuupäev oleneb lumest) Vinni valla koolide
suusaspordipäev Vinni-Pajusti terviserajal. Info: Uno Muruvee tel 5273874

VIRU-JAAGUPIS:

T, 14. veebruaril kell 13 sõbrapäeva tähistamine Elutarga klubis end. Viru-Jaagupi koolimajas. Info Anu Soon, tel 53733603

ROELAS:

P, 5. veebruaril kell 14 ans. The Ilves Sisters kontsert Roela
rahvamajas. Laudadega. Pilet 10 eurot müügil kohapeal.
P, 12. veebruaril kell 11-17 kõhutantsu pühapäevak rahvamajas. Info Jane Paberit, Facebook
N, 23. veebruaril kell 15 Eesti Vabariigi 99. aastapäeva kontsert-aktus Roela rahvamajas. Valla heakorrakonkursi „Kaunis kodu“ parimate tunnustamine, teenekate tunnustamine,
kontsertosas esineb ans. C-Jam, sünnipäevatort. Info Tarmo
Alavere, tel 5273878, Hilje Pakkanen, tel 55659396.
PAJUSTIS:
Madis Pitsneri aerofotode näitus “Koduvald linnulennult”
L, 4. veebruaril osaleb Pajusti klubi naisrahvatantsurühm
Tantsutriinud 13. Talvisel Tuhamägede Tantsupeol. Info:
Inge Arula, tel 5057645
E, 6. veebruaril kell 15 suhtlusring “Kohtumispaik Pajusti
klubis”. Info: Inge Arula, tel 5057645
E, 20. veebruaril kell 14 fotonäituse „Minu kodukant ja inimesed“ avamine Pajusti klubis. Info: Inge Arula, tel 5057645
P, 26. veebruaril 11 lusikapidu vallamajas Pajustis. Info
Margit Diits, tel 32 58655
T, 28. veebruaril kell 13 Mõttelõnga klubi tähistab vastlapäeva Pajusti klubis. Info: Inge Arula, tel 5057645

Vinni Spordikompleksis
SOODSALT UJUMA! E-N kell 19.30 - 22.00 ujumine soodushinnaga: õpilane, pensionär 3 eurot, täiskasvanu 4 eurot.
T, R kell 19-20 naiste ringtreeningud kulturismi ja fitnessi
treener Raymo Korkma juhendamisel. Pileti hind 5 eurot
Personaalsed treeningud Sven Hõbemägi juhendamisel kokkuleppel treeneriga tel 51741889.

Koolides ja lasteaedades
30. jaan.- 2. veebr - lahtiste uste päevad Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
2. veebruaril kell 11.00 Tudu Kool tähistab küünlapäeva Iisaku
muuseumis.
7. veebruaril tantsuteisipäev – tantsuvahetunnid Vinni-Pajusti
gümnaasiumis.
13.-17. veebruaril sõbranädal Roela lasteaed-põhikoolis.
13. veebruaril kell 10-11 Vinni ja Pajusti lasteaia vanemate
rühmade sportlik sõpruskohtumine Vinni spordikompleksis.
14. veebruaril kell 9.30 Pajusti Lepatriinude rühma sõbrapäeva
tähistamine.
14. veebruaril kell 10.00 Pajusti Mesimummude rühma sõbrapäeva pidu.
14. veebruaril kell 11.25-12.10 sõbrapäeva mängud Tudu
koolimajas.
14. veebruaril sõbrapäeva tähistamine Kulina lasteaias.
14. veebruaril sõbrapäeva tähistamine Vinni-Pajusti gümnaasiumis: päeva üldnimetus: „Muudame kooli sõbralikumaks“:
sõbrakohvik, -postkast, TORE-kate korraldatud sõbramängud
1.-3.klassile “Saame sõpradeks“, 4.klassiga „Sõprus läbi hobide“, 5.klassiga vestlus psühholoogiga „Sõbrad kui oluline osa
minu elust“.
16. veebruaril kell 9.15-10 Vinni lasteaia saalis sõbrapäeva
karneval.
17. veebruaril kell 11.30-12 Vinni lasteaia saalis Onu Ervini
Lasteteatri etendus „Elsa ja Anna võlumaal“.
17. veebruaril kell 18-22 sõbradisko VPG-s.
21. veebruaril tantsuteisipäev – tantsuvahetunnid Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
22. veebruaril kell 9.30-10.15 Vinni lasteaia saalis Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik üritus
22. veebruaril kel 9.30 EV aastapäeva aktus Pajusti lasteaia
saalis
23. veebruaril Eesti Vabariigi 99.aastapäeva mängupidu Kulina
lasteaias.
23. veebruaril Eesti Vabariigi 99.aastapäeva aktused Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
23. veebruaril kell 11.30 Eesti Vabariik 99. Pidulik aktus Tudu
koolimajas.
23. veebruaril kell 11.45 Eesti Vabariigi aastapäeva aktus Roela
kooli aulas.
26. veebruaril kell 11.00 lusikapidu vallamajas 2016.aastal
sündinud lastele koostöös Roela lasteaiaga.
27. veebruaril kell 10.00-11.00 Vinni lasteaia vastlapäev.
27. veebruaril vastlatrall Kulina lasteaias.
28. veebruaril kell 10.30 Pajusti lasteaed laseb tammikus
vastlaliugu.
28. veebruaril Roela kooli vastlapäev.
28. veebruaril Vinni-Pajusti gümnaasiumi vastlapäev.
28. veebruaril kell 12.00 Tudu kooli vastlasõit Tudu terviserajal.
1.märtsil lasteaedade ja Vinni-Pajusti gümnaasiumi koostööpäev.

Sakuralased Ungaris edukad
Budapesti eeslinnas toimunud traditsioonilisel sumoturniiril ERD CUP, mis oli
ühtlasi ka Euroopa karikavõistluse etapp, esinesid
edukalt Vinni Spordiklubi
Sakura kasvandikud, tuues
koju kokku seitse medalit (1 kulla, 2 hõbedat ja 4
pronksi).
Kuldse autasu ja kauni
karika pälvis nais kadettide
(U16) kehakaalus kuni 50
kg Tudu neiu Kaarina Igo.
Nais juunioride (U18) kaalukategoorias pidi ta leppima
hõbemedaliga.
Hõbedase autasu ja kaks
pronksi võitles välja ka Oonurme raskekaallane Oliver
Valdre. U21 vanuseklassi kaalukategoorias üle 115kg oli ta
teine ning sama vanuseklassi
absoluutkategoorias kolmas.
Väga kõrgetasemelises meeste raskekaalu konkurentsis
jõudis ta samuti pronksme-

dalini.
Tublilt esinesid ka Lasila neiu Annika Hochstätter
(pronks U16 kaalukategoorias
kuni 60kg) ja Avinurme neiud
Pathricia Matso (pronksid U21
raskekaalus (+80kg) ja U21
absoluutkategoorias) ning
Helina Ärtis (pronks naiste
kaalukategoorias kuni 55kg).
Järgmine Euroopa karikavõistluse etapp peetakse
11. märtsil Vinnis (West-Viru
Open 2017), kolmanda etapi
(Roland Cup 2017) korraldavad sakslased 17. juunil Brandenburgis ning neljas etapp
leiab aset 24. juunil Poolas Krotoszynis (Poland Open 2017).
Euroopa meistrid U21, U23
ja seenioride vanusekl. selgitatakse 21.-23. aprillil Tbilisis
(Gruusia) ja noorte (U14), kadettide (U16) ning juunioride
(U18) vanuseklassis 20.-22.
oktoobril Varssavis (Poola).
Riho Rannikmaa

Vinni päevakeskuses
veebruaris

Tegevused:
Teisipäeviti kell 10 võimlemine Vaike Altväljaga.
Kolmapäeviti kell 11 teeme käsitööd - paberist punutud korvide
valmistamine (lõikame, kleebime, õmbleme…)
Neljapäeviti kell 11– 15 juuksuripäev Maie Seinpere ja idamaine
jalgade massaaž Kaire Mäelt. Teenused ettetellimisel: juuksur
tel 53915231, massaž tel 5258333.
Reedeti, 3. ja 17. veebr. kell 10.30–12 Anu Joonuksi mälutreening;
10. ja 23. veebr. kell 10.30–11.30 võimlemine Maie Tammega
Üritused:
6. veebruaril kell 19 ühiskülastus Rakvere Teatrisse Endla Teatri
etendusele „Olga, Irina ja mina“.
14. veebruaril kell 12-15 lauluproov ja sõbrapäevapidu.
28. veebruaril kell 11-15 lauluproov ja vastlapäeva tähistamine.
Olete oodatud päevakeskusse T-R kella 11-16.
Päevakeskuse tel 32 57 300 või paevakeskus@vinnivald.ee.

Kuhu teatada rikke korral
Elektrikatkestused- rikketelefon 1343 (elektrilevi)
Tänavavalgustuse rikked - 32 58 650 (vallavalitsus)
Veevarustus ja kanalisatsioon - Vinni, Pajusti, Vetiku, Inju,
Kulina, Kakumäe - 32 24 774, 514 1153, askoterm@gmail.com
(OÜ Askoterm)
Vesi ja kanalisatsioon - Tudu, Roela, Küti, Lepiku 53 45 57 58, vornot@gmail.com (OÜ Roela Soojus)
kaugküte - Vinni ja Pajusti - 32 24 774, 514 1153, askoterm@
gmail.com (OÜ Askoterm), Roela - 53 45 57 58, vornot@gmail.
com (OÜ Roela Soojus).

KÜTI
SAEVESKI

Info E-R 8-17 tel 508 9215,
e-post: toomonu@toomonu.ee

saeveski.toomonu.ee

müüb saematerjali,
voodri- ja põrandalauda
(ka kojuvedu), osutab
palgisaagimise teenust
(al. 16 €/tm),
nelikanthööveldust,
metsamaterjali transporti
metsaveoautoga.
Meid leiab üles, kui pöörata
Rakvere-Luige 19. km posti
juurest paremale.

ÕIE ÕMBLEB
•
rõivaste õmblus
•
parandus
•
lukuvahetus,
•
kardinate õmblus jne
Oma ateljees Pajustis
Vinni vallamaja I korrusel.
Info tel 5343 2225.

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Seal, kus sulgub eluraamat, algab mälestuste tee ...
Kalmer Mets		
27.01.1959 – 19.12.2016
Valda Allmäe		
11.12.1926 – 21.12.2016
Asta Siitas		
06.06.1925 – 25.12.2016
Leida Matsalu		
17.04.1947 – 27.12.2016
Egert Moones		
27.11.1989 – 01.01.2017
Koit Hunt		
10.11.1964 – 02.01.2017
Helve Männi		
10.07.1937 – 10.01.2017
Jüri Malmberg		
20.09.1943 – 17.01.2017
Sügav kaastunne omastele

Palju õnne,
veebruarikuu
sünnipäevalapsed!
Aastad viivad, aastad toovad,
aastad elukanga koovad.
Mustri ise sisse trükid,
tööd ja toimetused lükid.
Elus niigi tuult ja äikest,
kangasse koo palju päikest!

99 Aliide Pukk
88 Eva Kompost
88 Vilhelmine Parts
87 Lehte Raja
87 Virve Sepp
86 Meedi Talvis
86 Lembit Villemson
84 Helje Laud
83 Maret Halanurm
83 Sirje Nõmm
82 Helve Idavain

82 Elsa Aunapuu
82 Silvia Jalak
81 Anna Põldma
81 Hille Errapart
81 Eevi Güppenen
81 Antonina Kukushkina
80 Hilda Ilves
80 Juri Petrov
75 Rein Õun
75 Tõnis Kreutzvald
75 Peeter Vallistu

Kes ei soovi, et teda õnnitletakse infolehes, palun andke
sellest teada vallavalitsusse tel. 325 8665 või 325 8650.

Sündis inimene!
Emmaleene Koor - 4. detsembril
Kennert Jakob Kooli - 27. detsembril
Adeele Kalames - 30. detsembril
Rosanna Korbe - 14. jaanuaril

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Kontrollige oma andmete õigsust
ehitusregistrist
Ehitisregistri näol on tegemist riikliku andmebaasiga,
mis koondab andmed ehitiste
(seega siis hoonete ja rajatiste) kohta.
Register on avalik, ehitiste andmeid saab kontrollida- ehitisregistri avalehel
vastavasse aknasse katastriüksuse tunnuse või aadressi
sisestamisega leitakse ehitis,
valikute all on nii ehitise

dokumendid kui tehnilised
andmed.
Juhul, kui registri andmed
on erinevad tegelikust olukorrast, palume pöörduda
vallavalitsuse ehitusnõuniku
või registripidaja poole, selgitame välja erinevuse põhjuse
ja võimalused andmete korrastamiseks.
Erik Keskküla,
ehitusnõunik

Kuulutused
Müüa küttepuud:
3 m lepp - 16 eurot ruum,
toores lepahalg – 30 eurot
ruum, kuivad kaminapuud
40 l võrkkotis - 2 eurot kott,
Info tel 5567 5755,
www.epuit.ee.

OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 50 45 215,
51 45 215.

Müügilolevad valla
korteriomandid

2-toaline kõigi mugavustega korter (üldpind 48,9 m²)
Roela alevikus Veskikaare
tn 3-11.
3-toaline ridaelamuboks
Leparea, Lepiku külas, üldpind 69,2m², ahiküte, majal lokaalne veevarustus
puurkaevust, kanalisatsioon
kogumiskaevu.
Täiendav info: Anu Are tel.
32 58 668, 513 3380, Ade Murumägi tel. 5259 924.

Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999

Müüa küttepuid ja klotse
Vinnis. Tel 5783 8999

Koduvalla Sõnumid

Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
Aadress: Tartu mnt 2, 44603
Pajusti. Tel. 325 8650, e-post:
vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja: Hilje Pakkanen,
tel 325 8657, 5565 9396,
e-post: hilje.pakkanen@vin-

Ostan vanu keeksi, juustu,
kala, redise, põldmarja, draakoni piltidega lauanõusid ja
vaase. Tel: 56655551
Küttepuud Simunas.
Tel 5157741

Sise-, välisuksed, aknad,
söögi-, diivanilauad, pingid,
aiamööbel teile sobivates
mõõtudes. Vinni vallas, tel
5349 6065.

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215,
51 45 215, info@est-land.ee
Müüa kuivi ja tooreid küttepuid. Pikkus ja kogus vastavalt
kliendi soovile. Tel 5013862
Ostan väiksema (kuni 10
ha) metsamaa, mis võib olla
osaliselt raiutud ja koormatud
hüpoteegiga. Võib pakkuda
raieõigust. Tel 56389588, kivilo1@hotmail.com.
Vinni Spordikompleksis töötab kosmeetik. Tel. 58603114.
nivald.ee.
Tasuta. Tiraaz 2200.
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Uued kaastööd on oodatud
hiljemalt 8. veebruariks.

